
El zen de la prescripció

Difícil art el de conviure entre companys, inevitablement separats per interessos corporativistes; 
Magnificats, això que no falti, pels ens oficials: col·legis, consejos i altres herbes...
Situació molt convenient per l'administració (Divide et impera).

Si els professionals sanitaris a peu d'obra no som capaços d'arribar a un entente entre nosaltres i 
pactar una solució, impulsant-la de baix cap a dalt, no tindrem més que problemes.

Sóc infermer i parlo particularment, no de lleis, ni reglaments vigents: No conec cap metge que 
s'oposi a la prescripció infermera de material de cures: apòsits, pomades, gases i altres. 
Majoritàriament també estan d'acord amb la capacitat del col·lectiu per indicar fàrmacs de lliure 
dispensació en farmàcies.

Ignoro si la meva situació és representativa, o no. Però en el context de l'atenció primària, que és on
ara treballo, la praxi diària, em fa sospitar que, personalment, no molts metges s'oposarien a aquesta
"frontera" de prescripció/indicació.

Que està passant ara? Si ets conseqüent amb la normativa vigent, jo ho intento, et converteixes amb 
un torracollons/ovaris, havent d'insistir contínuament en absurditats, que no fan més que complicar 
els circuits i la vida a tothom, la teva pròpia la que més.

Solució? No podem fer com si res passes. Si seguim actuant com abans, esperança inconfessa del 
corporativisme mèdic, malament, perquè estarem actuant fora del marc legal, i en cas de conflicte 
judicial, que n'hi haurà segur, estarem pendents de la voluntat de recolzar-nos, o no del metge.

Cap infermera/r s'hauria de veure "obligada/t" a treballar en aquesta situació, que de manera subtil, 
unes vegades i d'altres no tant, s'impulsa des del servei de Salut i des de l'ICS en particular.
Fa unes setmanes vaig assistir a una reunió informativa del col·legi d'infermeria, convocada en una 
seu de l'ICS, on una representant del col·legi, convenientment tutelada per una responsable de l'ICS,
(professional altament valuosa, això em consta) i les seves "palmeres" que dificultaven enormement
qualsevol intent de divergència de la línia oficial.

En quina situació deixa tot això a les companyes amb una vinculació laboral inestable. Al meu 
poble dirien que amb les calces per sota dels genolls, però deixem-ho en una situació clarament 
asimètrica, que fa més bonic. 
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